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Så lad os grave hvor vi véd
at guldet stadig glimter,
og lad os grave helt derned
hvor Guddomsord vi skimter.
Til jordens dyb Guds Ord steg ned
og stadig liv og salighed
kan findes i dybet, når Han graver med:
Pinsens Ånd som oplyser og skænker fred!
Fra provstigudstjenesten
i Hjerm Kalkgrav

“Graversang" af Lars Grønbæk Sandfeld 2019.

Til Himmelske Dage
med paraply
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Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com

Lyngs
Jette Wohlfahrt, tlf: 28 89 98 07
E-mail: jette@wohlfahrt.dk

Søndbjerg / Odby
Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26
E-mail: betty-bent@mail.dk

Jegindø
Poul Michelsen, tlf: 42 43 63 52
E-mail: poulmichelsen@hotmail.com
Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i
redaktionsudvalget

Ansvarshavende
redaktør:
Morten Krogh Nielsen, tlf. 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for oktober
2019:
22. august 2019
Foto:
Ellen Aarlit Gade, Marianne Hviid, Lydiah Wairimu,
Kirsten Stokholm, Jan Bjerglund, Jytte Krabbe og
Morten Krogh Nielsen

Kirken i sommerla
Tre biskopper over tre jyske stifter, Viborg, Aalborg og
Ribe Stift, er gået sammen om at fremstille et idékatalog
til hvordan Folkekirken bedre kan være kirke også for de
mange turister og sommerhusejere, som i disse måneder vil befolke sommerlandet. For også kirken i sommerlandet er vigtig - og den har det rigtig godt.
Det oplever vi også i vore sogne. Udover at kirken i
sommerlandet er et sted at tage på sightseeing, så viser
Af Morten Krogh
en ny rapport at kirken i sommerlandet også for nogle
Nielsen
kan have større betydning end ens egen sognekirke. For
sommerhuset er et betydningsfuldt sted og betegnes af mange som ”det
andet hjem”. Og den betydning smitter også af på ”sommerhuskirken”. Den
kommer til at være lige så vigtig eller måske endda vigtigere for dem end
den kirke, der er derhjemme.
Idékataloget opridser en mængde initiativer og gode ideer, som menighedsråd og præster kan sætte i gang, og som jeg her gerne vil referere til videre
inspiration.
*Sørg for åbne kirker, så sommergæsterne kan besøge kirkerummet når det
passer dem at komme forbi.
*Sørg for at kirkerummet er en fredelig helle, hvor man som gæst kan finde
ro til bøn og tanker, hvis man nu lige kommer forbi i bil, på cykel eller som
vandrer. Kan man tænde et lys, skrive en bøn?
*Husk at kirken også er et socialt mødested for turisterne i sommerlandet så sørg f.eks. for kirkekaffe ifbm. sommerens gudstjenester.
*Brug kirkegården som et rum til forkyndelse. Frivillige rundvisere kan f.eks.
forklare skriftsteder, særlige gravstene eller andre særkender på den lokale
kirkegård.
*Samarbejd med etablerede aktører i sommerlandet, turistforeninger og
borgerforeninger om arrangementer, f.eks. musikfestivaler.
*Arrangerer kirkelige aktiviteter ude i naturen. Friluftsgudstjenester ved
stranden, i skoven, på havnen. Det kan fint være arrangementer med sang
og musik, som f.eks. morgensang og aftensang.

K o n t a k t
Pr æster Thyholm Pastor at
Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1
7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Tirsdage kl. 10 - 12
Torsdage kl. 15 - 18
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Thyholm Kirkecenter
Thomas Buelund
Aggerholmsvej 2
7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36
E-mail: tbu@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Onsdage kl. 10-12
Torsdage kl. 15-18

Nørregade 19, Hvidbjerg
Kordegn Christen Birkebæk
tlf: 97 87 11 15
E-mail: cbi@km.dk
Fast træffetid:
Tirsdage kl. 10-12
Onsdage kl. 10-12
Torsdage kl. 15-18

andet
*Vær kirke i hverdagen. Arranger andagt eller korte
gudstjenester på hverdage. Lørdag er tit skiftedag i sommerlandet, så søndag er ofte første feriedag og måske
ikke bedste dag i turistens kalender.
Så hermed er opfordringen givet videre. Møder du en
sommergæst på din vej i vores lille ”paradis på jord”, så
fortæl om kirken og kirkegården og inviter turisten med
til gudstjeneste – om det så er på en søndag eller en
hverdagsaften - eller inviter til en af de mange andre
arrangementer, som man kan læse mere om her i kirkebladet.
God sommer til alle!

Pilgrimsvandringer
i Struer Provsti
– sommeren 2019

Pilgrimsvandring i Struer by
Søndag 21. juli kl. 13.00- ca. 16.30
Pilgrimsvandringen begynder ved Struer Kirkes Kapel (Ringgade 55A,
7600 Struer). Her synger vi et par sange og går gennem anlægget ned
til den nyrenoverede havnefront. Turen går videre ud omkring Vralden
og langs Østre Strand. Pilgrimsvandringen ender ved kapellet, hvor der
serveres en kop kaffe.
Vandringen er ca. 7 km.
For yderligere oplysninger: Lisbet Jacobsen 97 13 63 73 langfrom@mail.dk

Pilgrimsvandring i Klosterheden
Lørdag 17. august kl. 9.30 – ca. 16.00
Dagsvandring i Klosterheden med udgangspunkt i Rom Kirke.
Pilgrimsvandringen går forbi den smukt beliggende Møllesø, gennem
skovområder og ådale. Vi passerer også forbi en hospitalsbunker fra 2.
Verdenskrig. Vi går i et roligt tempo og vi holder pauser, hvor vi dels
spiser den medbragte mad, dels synger og får nogle ord med på vejen.
Rom Kirke er en smuk, romansk kvaderstenskirke, hvor der bl.a. er flere
udhuggede stenbilleder i murværket.
Vandringen begynder og slutter ved Rom Kirke (Ringkøbingvej 80, 7620
Lemvig). Vandringen er ca. 18 km.
Medbring madpakke og drikkevarer. For yderligere oplysninger: Lisbet
Jacobsen 97 13 63 73 langfrom@mail.dk eller Jan Bjerglund 97 86 11 22
jabj@km.dk

For m ænd

Gr avere

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Marianna Brogaard
tlf: 23 34 14 88
E-mail: Fam.Brogaard@mvb.net

Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
Annagrete Nielsen
E-mail:post@hvidbjergkirkegaard.dk
tlf: 97 87 12 83

Søndbjerg – Odby sogne:
Bente Thing
tlf: 22 27 34 26
E-mail: bentething@hotmail.com

Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
E-mail: hkmodby@gmail.com
tlf: 61 38 08 87

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
E-mail: knudbak@dlgmail.dk
tlf: 27 33 16 76
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Konfirmationer
Jegindø Kirke - søndag d. 5. maj 2019

Troen, håbet, kærligheden, livet,
alting får jeg af din gode hånd,
fremtidsmål og drømme får jeg givet,
bind mig tæt til dig med stærke bånd,
så jeg aldrig kommer til at glemme,
hvem jeg er, og hvor jeg hører hjemme.

“Gud du kender alle mine veje”
af Bente Graugaard Nielsen 2015.

Lyngs Kirke - søndag d. 19. maj 2019

Odby Kirke - søndag d. 5. maj 2019
Hvidbjerg Kirke
Bededag d. 17. maj 2019
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Stayvacation
Af Jytte Krabbe og Bendt Jensen

En sensommereftermiddag befandt jeg mig på en
mennesketom Uglev-station. For at få kontakt tog jeg
min mobiltelefon frem. Pludselig dukkede en indfødt
op: “De gor æ”. Siden er det gået. Sommerhuset på Mølletoften i Uglev består af een lang længe, men indrettet
som to separate lejligheder. Huset er bygget i 1902 og
velkendt af de fleste Uglev´ere. Hvad kan man så foretage sig i et sådant hus – og det uden havudsigt? Men
den cykler man sig til: Vesterfjord med de flotte solnedgange; Skibdal med udsigt til Oddesundbroen og ikke
at forglemme de flotte østers. Hele Oddesund-projektet
med forårssild. Tambohus med kromiljø og forårets
fangst af hornfisk. Muslinger til salg på Jegindø. Så producerer sommerhuset ingredienser til vores sundhed:
Frugt, bær, svamp. Der er således rigeligt at se til: Plukke,
samle, koge, sylte, fange og samle. Men nu ikke mindst
thyholmboerne. Der er næppe tale om tålt ophold eller
fuld integration. Men efter 4 måneders fravær om vinteren, bliver vi hvert forår altid mødt med: “Så er I her igen,
og hvor længe bliver I her i den her omgang?”

Stayvacation:
Et nyt ord sat sammen af ”stay”
og ”vacation”. Man skal holde
ferie i sin nærhed.

Til trods for almene gøremål i og omkring huset, så
har opholdene givet anledning til at følge udviklingen
i Folkekirkens virke på Thyholm. Vores ophold giver os
mulighed for at deltage i arrangementer på Thyholm.
Uglevs reducerede indbyggerantal gør selvfølgelig
indtryk: Tab af købmand, nedrevne huse, lukket skole,
vil Uglev få ny betegnelse, lokalitet? Alligevel emmer
sommerhuset af optimisme. Til trods for dette noget
dystre fremtidsperspektiv, så kommer vi igen år efter år,
så længe – som udvandrere førhen udtrykte det – vi er i
de levendes tal. Der bliver uden tvivl flere omgange. At
tilbringe sommeren et andet sted end i Uglev: “De gor
æ”.

Sommerens
solnedgangsgudstjenester
i Søndersognene

Solnedgangsgudstjenester har gennem flere år været
en sommertradition i Søndbjerg og Odby Kirker. De
afholdes seks onsdage i træk kl. 21.00 og varer en lille
times tid. Musik, sang, tekstlæsning og bøn er de bærende elementer. Du skal være hjertelig velkommen!
Onsdag d. 3. juli kl. 21.00 i Odby Kirke:
Sangkoret Opus7790.
Onsdag d. 10. juli kl. 21.00 i Søndbjerg Kirke:
Bandet Silver Light på harmonika og trommer.
Onsdag d. 17. juli kl. 21.00 i Odby Kirke:
Sanggruppen På vej igen.
Onsdag d. 24. juli kl. 21.00 i Søndbjerg Kirke:
Sangerinde Anja Lauridsen, Kolding.
Onsdag d. 31. juli kl. 21.00 i Odby Kirke:
Thyholm All Stars.
Onsdag d. 7. august kl. 21.00 i Søndbjerg Kirke:
Bendt Jensen, Uglev trakterer pianoet.
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Fælles program
MandagsMusik

Mandag d. 29. juli kl.19.30 vender bysbarnet Kirsten
Stokholm Jørgensen igen tilbage til Thyholm for
sammen med tenor Thomas Reewes og pianist Lise
Gam-Jensen at fylde Thyholm Kirkecenter med kendte
og elskede sange fra de store musicals, operetter og
operaer.

MandagsMusik
2019

Fra juli til november er der den sidste mandag i
måneden mulighed for at komme til kirkekoncert i
Thyholm Pastorat.

Mandag d. 29. juli kl. 19.30.
Musical-, operette- og operamusik i Thyholm
Kirkecenter. - Kirsten Stokholm Jørgensen, Thomas
Reewes og Lise Gam-Jensen
Mandag d. 26. august kl.19.30 kommer Klitmøller og
Lemvig Gospelkor til Jegindø Kirke. Koret har under
ledelse af Lydiah Wairimu afholdt et par korworkshops
i Thyholm Kirkecenter og også medvirket i en gudstjeneste i Hvidbjerg Kirke, men nu kommer de igen og
har gospelmusik med til en hel koncert.
Søndagstr æf
Søndag d. 28. juli kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Søndag d. 25. august kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.
“Søndagstræf” i Kirkecentret er altid den sidste søndag
i måneden. Velkommen til et par hyggelige timer med
hjemmebag, snak, små indslag, salmer, sange og musik
relateret til årstiden. Kaffebord 20 kr.
Indre Mission
Fredag d.19. - fredag d. 26. juli: Bibelcamping på
dyrskuepladsen i Hurup.
Onsdag d. 14. august kl. 19.30: Kredsmøde i Agger
Missionshus. Emne: ”Tal til mit hjerte om Jesus.” Taler:
Fritidsforkynder Immanuel Fuglsang, Herning.
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Mandag d. 26. august kl. 19.30.
Gospelmusik i Jegindø Kirke - Klitmøller og Lemvig
Gospelkor
Mandag d. 30. september kl. 19.00.
”Musik vi kan li’” i Søndbjerg Kirke - Thyholm Friskoles
Voksenkor og Pastoratets Børnekirkekor
Mandag d. 28. oktober kl. 19.30.
”Komponistens egne værker” i Odby Kirke - Janne Mark
Mandag d. 25. november kl. 19.30.
Adventsmusik i Lyngs Kirke - Vestervig Kammerkor
(Se mere i koncertfolderen eller på kirkens hjemmeside)
Desuden i Hvidbjerg Kirke:
Torsdag d. 24. oktober kl.19.30.
I samarbejde med Musikkens Venner arrangeres der en
koncert med Ensemble MidtVest
Søndag d. 15. december kl. 16.
”De ni læsninger” med lokale kor og solister.

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 21. august kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag d. 9. juli kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 23. juli kl. 15.00: Andagt.
Tirsdag d. 13. august kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. august kl. 15.00: Andagt.
Refleks
Mandag d. 12. august kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Kirsten
og Kjeld Graversgård fortæller om hjælpearbejdet blandt børn
i Kenya. Alle er velkomne.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: https://fdf.dk/thyholm/
Jegindø
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 21. august kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Indre Mission
Fredag d. 19 - fredag d. 26. juli: Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup
Onsdag d. 14. august kl. 19.30: Kredsmøde i Agger Missionshus. Taler fritidsforkynder Immanuel Fuglsang, Herning
over emnet ”Tal til mit hjerte om Jesus”. Kaffebord.
Torsdag d. 22. august: Vi er inviteret til Heltborg Indre
Mission og kører fra missionshuset kl. 18.50. ”Åbne Døre”
fortæller fra deres arbejde blandt de forfulgte kristne. Der
er kaffebord.
Onsdag d. 28. august kl.18.00: GRILL- HØST-fest. Tonny Jeppesen er grillmester. Svend Erik Thing fortæller om ”høst”
fra sin barndom. Carsten leverer musikalsk underholdning.
Afslutning ved Kirsten Graversgård. Tilmelding senest søndag d. 25. august til Tonny, tlf. 97 87 90 52.
ALLE er meget VELKOMNE.
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til
Kirsten Graversgård på tlf. 97 87 92 18.

FDF
Lørdag d. 6.- fredag d. 12. juli: Sommerlejr for væbner - elever.
Sejltur.
Tirsdag d. 9. – fredag d. 12. juli: Sommerlejr for puslinger, tumlinger og pilte i Skive.
Mandag d. 5. august kl. 19.00: Ledermøde.
Mandag d. 19. august: Opstart FDF. Der uddeles indbydelse til
børn på Jegindø og andre nuværende medlemmer.
Klassemøder for puslinger/tumlinger (0.-2. kl.) mandage fra kl.
18.30 – 20.00.
Klassemøder for pilte/væbnerelever (3.-5. kl.) mandage fra kl.
18.30 – 20.00.
Søndbjerg / Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 21. august kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Str andgudstjeneste
Søndag d. 4. august kl. 19.00 flyttes Søndbjerg-Odbys gudstjeneste til Søndbjerg Strand. Efter gudstjenesten serveres der en
kop kaffe. Medbring stol eller tæppe. I tilfælde af dårligt vejr
afholdes gudstjenesten i Søndbjerg Kirke.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
2. maj:
Edith Pedersen
11. maj:
Poul Andreas Sloth
25. maj:
Inger Jensby
JEGINDØ KIRKE
Dåb:
2. juni:
Svend Boll Jensen
Begravelse/bisættelse:
16. maj:
Ane Grethe Vester Grud
22. maj:
Niels Sund Sørensen
SØNDBJERG KIRKE
Bisættelse:
28. maj:
Else Espesen
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Gudstjenester | juli-august 2019

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

7. juli
10.30 TB
3. s.e. Trinitatis
9.00 TB
14. juli
4. s.e. Trinitatis
10.30 TB
21. juli
5. s.e. Trinitatis
9.00 TB
10.30 TB
28. juli
6. s.e. Trinitatis
9.00 MKN
10.30 MKN
9.00 NN
4. august
7. s.e. Trinitatis
9.00 NN
10.30 MKN
19.00 MKN
11. august
8. s.e. Trinitatis
10.30 MKN
9.00 MKN
18. august
9. s.e. Trinitatis
9.00 TB
10.30 MKN
10.30 TB
25. august
10. s.e. Trinitatis 10.30 TB *
9.00 TB
9.00 NN
10.30 NN
TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen – NN: (Se dagspressen)
Strandgudstjeneste
Møllegudstjeneste * Udsendelse af volontører
Indsamling til Israelsmissionen

Odby

9.00 TB
9.00 MKN
Kirkekaffe

Kirkeglimt

Til Himmelske Dage med paraply
Kr. Himmelfartsdag var der pastoratsudflgt til
Himmelske Dage på Heden i Herning. Knap
en busfuld thyholmere tog afsted for at opleve de mange forskellige kirkelige aktiviteter,
der var samlet omkring Torvet og bymidten.
Allerede på vej i bussen blev der skulet til vejret uden for ruderne, men vejrudsigten lovede tørvejr så snart det blev eftermiddag. Men
selv efter en ekstra tur i Hernings rundkørsler
så var de himmelske sluser stadig åbne.
Første oplevelse var den store åbningsgudstjeneste på Torvet. Hver rustet med en paraply eller et kraftigt regnsæt var vi ikke sådan
at slå ud. Et stort frivilligkor sang for. Der blev
sunget med på salmerne, biskop Henrik
Stubkjær og andre inviterede prædikede
over temaet for kirkedagene: “Gå med”. Bøn
og lovsang varmede os alle, men regnen

vedblev med at dryppe ned.
Næste punkt i det sammensatte program
var et stort kaffebord i gågaden. Kaffen var
varm, men brødet blev lidt blødt, men hvad
betød det? Der var gensyn med kendte kirkefolk fra andre menigheder.
På "Mulighedernes Marked” var der nu efterfølgende mulighed for at komme til koncert
med Fangekoret eller synge salmer med
Erling Lindgren. Og hvis ikke det var noget,
så var der et virvar af boder og telte, hvor vi
kunne høre mere om forskellige kirkelige aktiviteter og organisationer.
Hen under aften rundede vi Kr. Himmelfarts-dagen af med at høre paneldiskussioner om trosfrihed og mission.
På vej hjem i bussen var der varm kaffe og
buschaufførkonens hjemmebagte småkager.

Vejret blev bedre i løbet af dagen, men paraplyen blev ved hånden. Det blev som
biskoppen sagde, da han mødte os før åbningsgudstjenesten: "I dag tager vi regnen,
i morgen kommer solen og i weekenden
bliver det sommer”.

Jesus siger: "Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres
hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!” - Johannesevangeliet, kp. 14, v. 27

